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domesticação. Historiadores ingleses várias vezes não contam com o facto de 
a “revolução industrial” não ter sido acompanhada por uma “revolução 
cultural” que pudesse ter integrado os pobres no espírito industrial (tais 
considerações multiplicaram-se no anos 70, quando extensivas greves 
selvagens penetrantemente revelaram a sua importância). 
 
Em França a contra-revolução burguesa foi acima de tudo teórica; o domínio 
era exercido através da lei e da política, “o milagre que manteve as pessoas 
num estado de abuso desde 1789” (Louis Blanc). Os princípios representavam 
um projecto universal que prometia aos pobres a sua participação assim que 
adoptassem as estruturas construídas. Por volta de 1830, um sector dos 
pobres apelou em nome desta promessa. Exigiu que a “quem tivesse sido 
feito inferior lhe fosse dada a sua dignidade enquanto cidadão” (Proudhon). 
Começando em 18487, os mesmos princípios seriam invocados contra a 
burguesia em nome da “república do trabalho.” E é do conhecimento geral a 
que grau o peso morto de 1789 teria um papel no esmagamento da Comuna 
de Paris8. 
 
O projecto social partiu-se em dois no séc. XIX. Em Inglaterra, o capital das 
principais lutas sociais foi incapaz de se consolidar num assalto unificado, 
tornando-se travestis que permaneceram a um nível de lutas “económicas”. 
Em França, o berço do reformismo, este assalto unificado permaneceu 
restrito a uma forma política, deixando a última palavra para o Estado. 
 
Descrevemos o começo de um processo que está agora a atingir a sua 
completação. O movimento laboral clássico está perfeitamente integrado na 
sociedade civil e um novo projecto de domesticação industrial está agora em 
curso. Hoje, a grandeza, tanto como o limite dos movimentos do passado – 
que inevitavelmente determinam as condições sociais em cada região do 
globo – tornaram-se completamente claros.          

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 1848 é a data em que se dá a implantação da segunda República francesa, pondo fim à Monarquia de 
Orleans que durou de 1830 a 1848 . Um dos princípios proclamados após a revolução de Fevereiro de 
1848 foi o do direito ao trabalho. (N. T.) 
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Domesticação Industrial 
A Indústria como a origem da dominação moderna 
 
 
“Se a ciência fosse posta ao serviço do capital, a docilidade dos trabalhadores 
recalcitrantes seria garantida”. 
 
Andrew Ure, Philosophies dês Manufactures, 1835 
 
“No passado, se alguém chamasse trabalhador a um comerciante, arriscaria uma rixa. 
Hoje, quando lhes dizem que os trabalhadores são o melhor que há no estado, todos 
insistem em ser trabalhadores”. 
 
M. Mav. 1948  

 
O termo revolução industrial, normalmente usado para descrever o período 
entre 1750 e 1850, é uma pura mentira burguesa, igual à mentira sobre a 
revolução política. Não inclui o negativo e parte de uma visão histórica 
unicamente como história do progresso tecnológico. Aqui o inimigo desfere 
um duplo golpe, legitimando a existência de managers e de hierarquia 
enquanto necessidades técnicas inevitáveis, e impondo uma concepção 
mecânica do progresso, que é considerada uma lei positiva e socialmente 
neutra. É o momento religioso do materialismo e do idealismo da matéria. Tal 
mentira estava obviamente destinada aos pobres, entre os quais iria infligir 
uma duradoura destruição.  
 
Para refutá-la é suficiente atermo-nos aos factos. A maioria das inovações 
tecnológicas que permitiram o desenvolvimento das fábricas tinham sido 
previamente descobertas mas permaneceram inutilizadas. A sua aplicação a 
longa escala não foi uma consequência mecânica, mas partiu de um momento 
histórico escolhido pelas classes dominantes. E esta escolha não foi tanto 
uma resposta a uma preocupação simplesmente sobre eficiência técnica (que 
foi várias vezes duvidosa) como foi uma estratégia de domesticação social. A 
revolução pseudo-industrial pode então ser reduzida a um projecto de 
contra-revolução social. Há apenas um tipo de progresso: o progresso da 
alienação.  
 
Sob o sistema previamente existente, os pobres ainda gozavam de um grau 
de independência considerável no trabalho que estavam obrigados a fazer. A 
sua forma dominante era o de oficina doméstica: os capitalistas alugavam 
ferramentas aos trabalhadores, forneciam-lhes matérias-primas, e depois 
compravam os produtos a baixo custo. Para os trabalhadores, a exploração 
era apenas um momento do comércio sob o qual não tinham controlo directo.  
 
Os pobres podiam ainda considerar o seu trabalho uma “arte” sob a qual 
exerciam um notável alcance de poder de decisão. Mas acima de tudo, 
permaneciam donos do seu tempo: trabalhavam em casa e podiam parar 

O movimento dos trabalhadores foi fundado numa base puramente 
defensiva. As primeiras associações de trabalhadores eram “associações de 
resistência e apoio mútuo.” Mas se os pobres revoltados se tinham visto 
sempre negativamente, foi no e através do trabalho, que se tornou 
forçosamente o centro da sua existência, que os trabalhadores procuraram 
uma comunidade positiva, uma que não era produzida não por si, mas por 
um mecanismo externo.  
 
A “minoria aristocrata” de trabalhadores qualificados foi a encarnação inicial 
desta ideologia, “do sector que era do interesse do políticos e do qual vieram 
aqueles que a sociedade estava sempre pronta a saudar enquanto 
representantes da classe trabalhadora, “ como Edith Simcox pertinentemente 
registou em 1880. A imensa massa de trabalhadores ainda intermitentes e 
desqualificados não lhe poderia pertencer. Eles eram os únicos que, quando 
as portas dos sindicatos se abriam, preservavam o lendário espírito selvagem 
e combativo dos trabalhadores ingleses – começando um longo ciclo de lutas 
sociais, violentas por vezes, mas às quais faltavam um princípio unificador. 
 
“Ainda que a iniciativa revolucionária comece provavelmente em França, só a 
Inglaterra pode ter...uma séria revolta económica. Os ingleses têm todo o 
material necessário para a revolução social. O que lhes falta é o espírito 
generalizado e a paixão revolucionária.” Este declaração do final do séc. XIX 
pelo Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores contém 
tanto a verdadeira com a falsa consciência de uma época. De um ponto de 
vista social, a Inglaterra foi sempre um enigma: o país que viu nascer as 
condições modernas de exploração, e que foi por isso o primeiro a produzir 
largas massas de pobres modernos, é também o país onde as instituições 
permaneceram inalteradas durante três séculos e o único que nunca foi 
abalado por um assalto revolucionário. 
 
Pronto a tomar as barricadas 
 
Isto é o que o distingue das relações do continente Europeu e que contradiz o 
conceito marxista da revolução. Comentadores tentaram explicar este enigma 
como um atavismo Britânico que levou à contínua repetição de grandes 
histórias sobre a reforma e o carácter anti-teorético dos pobres ingleses 
comparando com a consciência radical que anima os pobres em França, que 
estava sempre preparados para tomar as barricadas. O tipo de visão não 
histórica não relembra a abundância de teoria durante os anos da guerra civil 
do séc. XVII e esquece-se da persistência e violência que sempre 
caracterizaram as lutas sociais dos pobres ingleses. Na realidade, o enigma é 
resolvido da seguinte forma – a revolta dos pobres depende sempre daquilo 
com que se confrontam.  
 
Em Inglaterra, foi através da força bruta de um mecanismo social e sem 
floreados que as classes dominantes levaram a cabo a sua missão de 



 
A campanha para civilizar os pobres 
 
Seitas de trabalhadores multiplicaram-se, e os Metodistas, os Baptistas 
Wesleyanos6, e outros recrutaram quantos crentes puderam para a Igreja de 
Inglaterra, uma instituição do Estado. No ambiente hostil das novas cidades 
industriais, os trabalhadores tementes viraram-se para o consolo da capela. 
Há sempre uma tendência para racionalizar os insultos quando a vingança 
não toma lugar. A nova moral dos trabalhadores tornou a pobreza num 
estado de graça e a austeridade numa virtude.  
 
Nas áreas industriais, o sindicato era o produto directo da capela, e os 
pregadores leigos eram transformados em representantes dos sindicatos. A 
campanha de civilização dos pobres que foi conduzida pela burguesia 
ganhou vantagem somente à segunda tentativa. Anteriormente tinha sido 
feita pelos representantes dos trabalhadores, que, nas suas lutas contra os 
seus amos, agora falavam a mesma língua. Mas, apesar das formas religiosas 
que a domesticação do pensamento poderia ainda tomar, a sua base mais 
eficiente era a mentira económica. Foi durante o segundo terço do séc. XIX, 
quando os pobres eram sujeitos às mais degradantes e mutilantes condições 
em todos os aspectos da sua vida, e quando toda a resistência à fundação da 
nova ordem capitalista tinha sido derrotada, que, loucamente, Marx, Engels e 
os seus seguidores aplaudiram satisfatoriamente o nascimento do “exército 
revolucionário do trabalho,” e consideraram que as condições objectivas para 
um assalto vitorioso se tinham reunido.  
 
No seu famoso discurso de 1864 à Associação Internacional dos 
Trabalhadores, Marx começou por desenhar um retrato detalhado da horrível 
situação dos pobres ingleses e continuou ao aplaudir os “maravilhosos 
sucessos” como a lei das dez horas de trabalho (já vimos o que isso valeu) e o 
estabelecimento de cooperativas manufactureiras, que representavam uma 
“vitória da economia política do trabalho sobre a economia politica da 
propriedade.” Se os comentadores marxistas descreveram amplamente o 
horrível destino dos trabalhadores do séc. XIX, eles consideram em certa 
medida este destino como sendo necessário e benéfico. Era necessário porque 
foi uma consequência inevitável das exigências da ciência e de um 
desenvolvimento necessário das “relações de produção.” Foi benéfico até ao 
ponto em que “o proletariado foi castigado, disciplinado e organizado pelos 
mecanismos de produção” (Marx).  
 

                                                 
6 Os Metodistas são uma corrente do Protestantismo que apareceu no séc. XVIII no seio da Igreja de 
Inglaterra. O termo provém do facto desta corrente se ater ao estudo da Bíblia e da vida de Cristo através 
de uma metodologia que levaria a um maior conhecimento do seu objecto de estudo. Este movimento teve 
como grande precursor John Wesley (1703-1791), teólogo e clérigo anglicano britânico, tendo a Igreja 
Metodista sido fundada nos EUA já depois da sua morte. (N. T.) 

sempre que quisessem: o seu tempo de trabalho escapava a qualquer cálculo. 
E, a variedade, como também a irregularidade caracterizavam o seu trabalho, 
já que a oficina doméstica era mais do que um complemento às actividades 
agrícolas.  
 
As posteriores variações na actividade industrial eram incompatíveis com a 
harmoniosa expansão do comércio. Assim os pobres ainda possuíam uma 
influência considerável, que exerciam permanentemente. O desvio de 
matérias-primas era uma prática comum, e alimentava um mercado paralelo. 
Acima de tudo, aqueles que trabalhavam em casa podiam exercer pressão nos 
seus empregadores: a destruição frequente de teares era um meio de 
“negociar colectivamente através de um motim” (Hobshawn). Apareçam com 
as notas ou partimos tudo!  
 
As fábricas modeladas a partir das prisões 
 
Foi para suprimir a independência ameaçadora dos pobres que a burguesia se 
viu obrigada a controlar directamente os meios de produção. Foi isso, então, 
que levou à proliferação das fábricas. “Não são tanto aqueles que são 
extremamente ociosos que enganam o público, mas aqueles que apenas 
trabalham parte do tempo,” tinha escrito Ashton já em 1725. As artes 
militares foram aplicadas à indústria, e as fábricas foram literalmente 
modeladas a partir das prisões, que de facto surgiram ao mesmo tempo.  
 
Um vasto muro circundante separava o trabalhador de tudo o que era externo 
ao trabalho, e guardas eram contratados para dispersar pessoas que, no 
início, acharam natural fazerem uma visita aos seus amigos menos 
afortunados. No interior, o objectivo principal das regulações draconianas era 
o de civilizar os escravos. Em 1770, um escritor visionou um novo plano para 
tornar os trabalhadores produtivos. A Casa do Terror, em que os habitantes 
estariam obrigados a trabalhar até 14 horas por dia e eram mantidos sob 
controlo através de uma dieta de fome. A sua ideia não estava tão fora do seu 
tempo uma geração depois, a Casa do Terror foi simplesmente chamada de 
fábrica.  
 
Foi na Inglaterra que as fábricas foram primeiramente aparecendo. Aqui, as 
classes dominantes já tinham ultrapassado há muito tempo os seus conflitos 
internos e poderiam assim devotar-se sem limites à paixão do comércio. A 
repressão que se seguiu ao assalto milenário dos pobres pavimentou o 
caminho para a contra-revolução industrial. 
 
Foi triste o destino dos pobres ingleses ao serem os primeiros a sujeitarem-se 
à completa brutalidade deste mecanismo social em desenvolvimento. Não é 
preciso dizer que consideravam este destino uma absoluta degradação, e 
aqueles que o aceitavam eram desprezado pelos seus iguais. No tempo dos 



Niveladores1, era já considerado comummente que aqueles que vendiam o 
seu trabalho por um salário tinham abandonado todos os direitos de um 
“Inglês nascido livre.” Até antes da produção começar, os primeiros 
proprietários de fábricas tinham já experienciado dificuldades no 
recrutamento de trabalhadores e muitas vezes tinham de viajar longas 
distâncias para os localizar.  
 
A seguir, era necessário forçar os pobres a permanecer nos seus novos 
trabalhos, dos quais desertavam em massa. Por isso os proprietários de 
fábricas tomaram conta das residências dos seus escravos, que funcionavam 
como antecâmaras das fábricas. Um considerável exército reserva industrial 
foi constituído, levando a uma militarização da totalidade da vida social. 
 
O Ludismo2 foi a resposta dos pobres a esta nova ordem. Durante a primeira 
década do séc. XIX, um movimento dedicado à destruição de máquinas 
desenvolveu-se num clima de fúria insurreccional. Não era somente uma 
questão de nostalgia pela idade de ouro dos artesãos. Certamente o advento 
do reino do quantitativo, da produção em massa de mercadorias de má 
qualidade, foi uma importante fonte de raiva.  
 
Os movimentos milenaristas3, activos na Europa do séc. XIII até ao séc. XVII, 
tentaram realizar uma Idade de Ouro ou um estado de graça na vida real. 
Nasceram de um Cristianismo messiânico que via a autoridade temporal – 
Igreja e Estado – como o anti-Cristo e um obstáculo à chegada do milénio, os 
1000 anos de reinado de Cristo na terra. Os seus aderentes exibiam tabus 
económicos, sexuais, religiosos e cívicos, usando uma grande variedade de 
tácticas – algumas delas violentas – para atingirem a sua utopia. (Ver Norman 
Cohn, The Persuit of the Millennium, uma emocionante e precisa, ainda que 
conservativa, visão da época.) 

                                                 
1 Os Niveladores (Levellers) eram um movimento político que apareceu durante as guerras civis inglesas 
no séc. XVII. O termo usado indicava um movimento que pretendia uma maior igualdade perante a lei. As 
suas reivindicações passavam por uma maior tolerância religiosa, pela extensão do sufrágio a outras 
camadas da população e enfatizavam a soberania popular. Apesar de terem tido alguma importância no 
Parlamento Inglês durante as guerras civis, esta influência foi-se perdendo na segunda metade do séc. 
XVII. ( N. T.) 
2 Os Luditas (Luddites) foram um movimento que apareceu no início do séc. XIX em Inglaterra em 
protesto contra o desenvolvimento industrial e contra a introdução de maquinaria nas oficinas e fábricas. 
A destruição de máquinas foi usada como forma de protesto contra o facto deste desenvolvimento vir a 
degradar as suas condições laborais e fazê-los perder os seus trabalhos. Esta forma de protesto 
generalizou-se de tal forma que foi implantada uma lei própria contra os destruidores de máquinas que 
permitia a sua condenação à morte. O termo Ludita tem a sua origem num nome ficcionado pelos 
partidários deste movimento que, como forma de ludibriar as autoridades, diziam serem liderados por 
Ludd. (N. T.) 
3 Os movimentos milenaristas, essencialmente cristãos, acreditavam no advento de uma época em o Reino 
de Cristo se imporia na terra por um período de um milhar de anos, onde reinaria a paz e prosperidade. 
Estes movimentos tinham um carácter igualitarista e oponha-se à própria Igreja Católica e a qualquer tipo 
de opressão existente no meio social. (N. T.) 

dissenção, ele, por sua vez, favoreceu todos os pontos de vista dissidentes. 
Não “obrigava a que alguém se tornasse Puritano; obrigava a que se tornasse 
crente. Qualquer religião servia.” 
 
Foi em 1789, em França5, que estes princípios se iriam realizar plenamente, 
no momento em que mudaram definitivamente a sua forma religiosa 
tomando uma universal através da lei e da política. A França apareceu 
tardiamente no processo industrial: um conflito irreconciliável entre a 
burguesia e uma nobreza que desconfiava de qualquer mobilização de 
dinheiro. Paradoxalmente, foi este atraso que levou a burguesia a advogar 
uma abordagem mais moderna.  
 
Na Grã-Bretanha, onde as classes dominantes se tinham unido há bastante 
tempo numa caminhada histórica comum, “ a Declaração dos Direitos 
Humanos tomou forma, não se vestindo de toga romana, mas no manto dos 
profetas do Antigo Testamento” (Hobsbawn). Este é precisamente o limite, a 
natureza incompleta da contra-revolução teorética inglesa. A cidadania estava 
ainda, no final de contas, baseada na doutrina da eleição, através do qual os 
elegidos se reconheciam pelos frutos do seu trabalho e da sua adesão moral a 
este mundo. Isto excluía a ralé, que podia ainda sonhar com uma terra de 
abundância.  
 
O objectivo inicial do trabalho forçado nas fábricas era, acima de tudo, o de 
limitar este potencial ameaçador, e o de integrar através de um poderoso 
mecanismo social. As mentiras da burguesia inglesa tinham ainda falta do 
refinamento que caracterizava os seus homólogos no outro lado do Canal, o 
que permitiu a estes últimos de dispor dos pobres, inicialmente, através da 
ideologia. Ainda hoje, os defensores ingleses do Mundo Antigo projectam a 
sua rectidão moral em oposição às suas opiniões políticas. A particularmente 
visível e arrogante fronteira que separa os ricos dos pobres neste país 
(França) está em igualdade com a débil penetração do conceito de liberdade 
individual e legal.  
 
Enquanto a lavagem cerebral da moral Puritana teve o efeito inicial de 
unificar e confortar toda a gente que tinha um interesse particular a defender 
num mundo incerto em mudança, devastou as classes mais baixas, que já se 
encontravam submetidos ao jugo do trabalho e do dinheiro, e deu um toque 
final à sua derrota. Assim Ure recomendou aos seus iguais que mantivessem 
a “maquinaria moral” com o mesmo cuidado que a “maquinaria mecânica” 
com o intuito de “tornar a obediência aceitável”. Mas, acima de tudo, esta 
maquinaria moral iria revelar os seus efeitos nefastos quando foi adoptada 
pelos pobres, deixando a sua marca no movimento laboral em nascimento.  

                                                 
5 1789 foi o ano em que se deu a início da Revolução Francesa que pôs fim à Monarquia Absolutista de 
Luís XVI e ao Antigo Regime. Esta deveu-se a uma série de condicionantes, principalmente de ordem 
sócio-económica, e foi impulsionada em grande parte pelas ideias iluministas e pela Revolução 
Americana. O seu lema era “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. (N. T.) 



mente pelo trivial e cru princípio da utilidade, uma derrota para o próprio 
pensar.  
 
É aqui que medimos as consequências do destroçar do espírito milenário que 
inspirou os pobres durante a primeira fase da industrialização. Durante este 
período, o reinado da brutal necessidade foi claramente concebido como o 
trabalho de um mundo – o trabalho do anti-Cristo baseado na propriedade e 
no dinheiro. A ideia da supressão da necessidade era inseparável da ideia da 
concepção do Jardim do Éden da humanidade, “a Canaã espiritual onde o 
vinho, o leite e o mel abundavam, e o dinheiro não existia” (Coppe). Com a 
derrota desta tentativa de inversão, a necessidade conseguiu uma aparência 
de imediatez. De aí em diante, a escassez aparece com uma calamidade 
natural que só uma mais extensiva organização do trabalho poderia remediar. 
Com o triunfo da ideologia inglesa, os pobres, que estavam já completamente 
desapossados, viram-se a si próprios privados até da ideia de plenitude.        
 
A escumalha puritana 
 
Foi no Protestantismo, mais precisamente na variante puritana anglo-
saxónica4, que o culto da utilidade e progresso descobriu o seu princípio e a 
sua legitimidade. Tendo tornado a religião num assunto privado, a ética 
Protestante confirmou a atomização social causada pela industrialização: os 
indivíduos viram-se sós perante Deus e da mesma forma viram-se isolados no 
que respeita às mercadorias e ao dinheiro. Também professou os exactos 
valores requeridos pelos pobres: a honestidade, a frugalidade, a abstinência, a 
parcimónia e o trabalho.   
 
Os Puritanos, escumalha que lutou implacavelmente contra as festas, os 
jogos, a boémia e tudo o que se opunha à lógica do trabalho, vendo o espírito 
milenarista como a “opressão do espírito empreendedor” (Webb em 1644), 
traçaram o caminho para a contra-revolução industrial. Para além disso, pode 
ser dito que a Reforma foi o protótipo do reformismo: como produto de uma 

                                                 
4 O ramo puritano do Protestantismo aparece por volta dos sécs. XVI e XVII em Inglaterra. A sua 
denominação é-lhe atribuída devido à sua radicalidade relativamente ao exercício da doutrina protestante, 
já que pretendiam uma maior “pureza” nas práticas da sua religião. Assume-se assim como um 
movimento de protesto contra o facto da Igreja de Inglaterra ainda tolerar certas práticas de raíz mais 
católica, ao ponto de terem existo movimentos separatistas puritanos dentro do próprio Protestantismo 
Inglês que se dissociaram da Igreja Inglesa. Para o puritanismo deve haver uma enorme devoção a Deus 
em todos os aspectos da vida humana. Uma das crenças do puritanismo é a de que se Deus criou o mundo 
com alguns seres subordinados a outros, logo há uma ordem natural hierárquica que se manifesta desde 
logo na família para depois se repercutir na própria sociedade. No centro de tal sociedade estará a Igreja e 
a devoção à divindade. A família é estruturada de uma forma patriarcal, tendo o homem uma maior 
autoridade sobre os outros elementos da família. Esta estrutura familiar deverá servir de base a toda a 
estrutura social. No séc. XVII houve uma enorme vaga de emigração para a Nova Inglaterra (EUA) de 
seguidores do puritanismo o que ajudou, na opinião de alguns, à formação do espírito norte-americano. 
(N. T.)   

 
Doravante, o tempo que se levava a cumprir uma tarefa tornou-se mais 
importante do que a qualidade do resultado e essa desvalorização dos 
índices de todo o trabalho efectuado levou os trabalhadores a atacarem o 
trabalho no geral, que revelou então a sua existência. Mas o Ludismo foi 
acima de tudo uma guerra anti-capitalista de independência, uma “tentativa 
de destruir a nova sociedade” (Mathias). Como diz um dos seus tratados, 
“Todos os nobres e tiranos devem ser abatidos.” 
 
O Ludismo foi herdeiro do movimento milenarista dos séculos precedentes, e 
ainda que já não se expressasse enquanto uma teoria universal e unificadora, 
permaneceu radicalmente estranha a todas as visões políticas e a todo o 
pseudo-racionalismo económico. Durante o mesmo período, em França, as 
sublevações dos trabalhadores da seda, que eram também direccionados 
contra o processo de domesticação industrial, foram pelo contrário 
contaminados pela mentira política. 
 
“O seu entendimento Político desiludiu-os sobre a origem da miséria social e 
distorceu a sua consciência dos seu verdadeiro objectivo,” escreveu Marx em 
1844. O seu slogan era, “vive a trabalhar ou morre a lutar.”  
 
Impondo a lógica industrial 
 
Em Inglaterra, enquanto o movimento sindicalista em crescendo era 
fracamente reprimido, e até tolerado, a destruição de máquinas era punida 
com a morte. A permanente negatividade dos Luditas tornou-os socialmente 
intoleráveis. O estado respondeu a esta ameaça de duas formas: organizou 
uma moderna força policial profissional, e reconheceu oficialmente os 
sindicatos. O Ludismo foi primeiramente derrotado por uma brutal 
repressão, e depois foi desaparecendo à medida que os sindicatos tinham 
sucesso ao impor a sua lógica industrial. Em 1920, um observador inglês 
notou com alívio que “negociar sobre as condições de mudança prevaleceu 
opondo-se apenas à própria mudança.” Que progresso!  
 
De toda as calúnias feitas ao Ludismo, a pior veio dos apologistas do 
movimento dos trabalhadores, que o via como cego e infantil. Daí a seguinte 
citação do Capital de Marx. Representando uma má interpretação 
fundamental da época: “Tempo e experiência foram necessários antes que os 
trabalhadores aprendessem a distinguir entre as próprias máquinas e a 
maneira como eram utilizadas pelo capital, e de dirigirem os seus ataques 
contra o contexto social específico em que era usados, e não contra os 
próprios instrumentos físicos de produção.” 
 
A concepção materialista da neutralidade das máquinas era suficiente para 
legitimar a organização do trabalho, a disciplina de ferro (neste ponto Lenine 
foi um Marxista consistente), e fundamentalmente tudo o que se seguiu. 



Alegadamente às avessas, os Luditas compreenderam ao menos que os 
“instrumentos materiais de produção” estão acima de todos os instrumentos 
de domesticação, não sendo a sua forma neutral já que garante a hierarquia e 
a dependência.  
 
A resistência dos primeiros operários manifestou-se primeiramente sobre 
uma das raras coisas que lhes pertenciam, e de que estavam a ser 
despojados: do seu tempo. Era um antigo costume religioso não trabalhar 
tanto ao domingo como à segunda, que era chamada de “Segunda-feira 
Santa.” Já que as terças eram dedicadas à recuperação de dois dias de borga, 
o trabalho não começaria senão a partir de quarta. Generalizado no começo 
do séc. XIX, este costume sagrado subsistiu até 1914 em alguns ofícios. 
Vários métodos coercivos foram empregues pelos patrões, sem sucesso, para 
combater este absentismo institucionalizado. Foi com a introdução dos 
sindicatos que as folgas aos sábados à tarde substituíram a “Segunda-feira 
Santa.” Esta gloriosa conquista fez com que a semana de trabalho 
aumentasse em dois dias.  
 
A Segunda-feira Santa não trouxe apenas à baila a questão do tempo de 
trabalho, mas também o uso do dinheiro, já que os trabalhadores não 
voltavam a trabalhar sem que tivessem gasto todo o seu salário. A partir 
deste período, o escravo não era considerado apenas um trabalhador, mas 
um consumidor também. A necessidade de desenvolver o mercado interno, 
abrindo-o aos pobres, foi teorizada por Adam Smith. Para além disso, como 
escreveu o Arcebispo Berkeley em 1755, “não representaria a criação de 
necessidades o melhor meio de tornar a nação industriosa?” 
 
De uma maneira que era ainda marginal, o salário atribuído aos pobres foi 
assim adaptado às necessidades do mercado. Mas os pobres não usavam este 
dinheiro adicional como os economistas previam: o aumento do salário era 
tempo ganho ao trabalho (uma boa reviravolta na máxima utilitária de 
Benjamin Franklin de que o tempo é dinheiro). O tempo ganho fora da fábrica 
era gasto nas bem conhecidas casas públicas (durante este tempo as notícias 
das revoltas eram comunicadas de bar a bar).  
 
Quanto mais dinheiro os pobres possuíam, mais bebiam. O espírito da 
mercadoria foi primeiramente descoberto no álcool, para espanto dos 
economistas, que afirmavam que os trabalhadores iriam gastar o seu dinheiro 
utilmente. A campanha de temperança feita conjuntamente pelos burgueses e 
pelas “mais avançadas e por isso mais sóbrias facções do movimento laboral” 
foi mais uma exortação ao uso do seu salário acertadamente do que uma 
resposta a uma preocupação sobre a saúde pública, (o ainda maior dano 
causado pelo trabalho não induziu a burguesia a apelar à sua abolição). Cem 
anos mais tarde, os mesmos sectores foram incapazes de compreender que 
os pobres abdicavam da comida para comprar uma mercadoria “supérflua.” 
 

A selvajaria sempre retorna 
 
A propaganda a apelar à poupança foi introduzida para combater esta 
propensão para o gasto imediato. E outra vez, foi “o avant garde da classe 
trabalhadora” que instituiu estabelecimentos de poupança para os pobres.  
 
A poupança aumentou tanto a dependência dos pobres como o poder dos 
inimigos: os capitalistas podiam manter-se acima das crises temporárias 
diminuindo os salários, e podiam acostumar os trabalhadores à ideia de 
aceitarem o mínimo necessário para subsistirem. 
 
Mas há uma contradição por resolver: cada capitalista exige que os seus 
escravos, enquanto trabalhadores, poupem, mas apenas os seus 
trabalhadores; para ele todos os outros escravos são consumidores e como 
tal são obrigados a gastar. Esta contradição não pôde ser resolvida até bem 
mais tarde quando o desenvolvimento das mercadorias permitiu o 
estabelecimento de crédito para os pobres. De qualquer forma, mesmo que a 
burguesia tenha tido sucesso na civilização do comportamento dos pobres no 
trabalho naquele momento, nunca poderia domesticar completamente o seu 
gasto.  
 
Depois da supressão da Segunda-feira Santa ter alongado a semana de 
trabalho, “os trabalhadores a partir de então gozam o seu tempo livre no seu 
local de trabalho” (Geoff Brown). As quebras no trabalho tornaram-se regra. 
Foi a introdução do trabalho por rentabilidade que ao fim e ao cabo impôs 
disciplina nas oficinas, forçando o aumento da diligência e da produtividade. 
O maior resultado deste sistema, que começou a desenvolver-se nos anos 50 
do séc. XIX, foi o de forçar os trabalhadores a interiorizarem a lógica 
industrial: para ganhar mais é necessário trabalhar mais. Isto, ainda assim, 
teve um efeito prejudicial nos salários de cada um, e os menos entusiastas 
poderiam encontrar-se mesmo sem trabalho. 
 
A resposta para a competição desenfreada foi a de negociar colectivamente a 
decisão do total de trabalho a ser feito, a sua distribuição e remuneração, 
levando à implementação da mediação sindicalista. Tendo conseguido a 
vitória sobre a produtividade, os capitalistas consentiram no decréscimo das 
horas de trabalho. A famosa lei das dez horas, ainda que uma vitória para o 
sindicalismo, representou uma derrota para os pobres, cimentando a derrota 
da sua longa resistência à nova ordem industrial.  
 
A ditadura omnipresente da necessidade foi então estabelecida. Assim que os 
vestígios da antiga ordem social foram suprimidos, nada restou que não 
pudesse ser reduzido aos imperativos do trabalho. A “luta pela existência” 
era tudo o que os pobres tinham a esperar. O reinado absoluto da 
necessidade, contudo, não pode ser compreendido tão simplesmente como 
um aumento quantitativo na escassez: foi acima de tudo a colonização da 


